
 
 
 
 

ที่   วธ  ๐๘๑๘/                        วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
                                                                                               อ าเภอเมือง   สพ.๗๒๐๐๐ 

                   พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพ่ือสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ         
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.)  และหลักสูตรศิลปกรรมระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

 

เรียน  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. เอกสารหมายเลข ๑ ประกาศการรับสมัครผู้มีความสามารถด้านศิลปะเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ศ.ปวช.)  และหลักสูตรศิลปกรรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) ประเภทโควตาพิเศษ  จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๒. เอกสารหมายเลข ๒ แบบตอบรับเข้าศึกษาต่อ การรับสมัครผู้มีความสามารถด้านศิลปะ
เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) และหลักสูตร
ศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) ประเภทโควตาพิเศษ จ านวน ๑ ฉบับ 

                 ๓.  เอกสารหมายเลข ๓  ประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร
ศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) และหลั กสูตรศิลปกรรมระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) ประเภทปกติ จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๔. เอกสารหมายเลข ๔  ก าหนดการเข้าศึกษาต่อระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๕. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ ฉบับ 
 
 

                 ด้วยวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ก าหนดการ 
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) และ
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

                 ในการนี้  วิทยาลัยฯ  มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาประชาสัมพันธ์การ      
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ทั้ ง ๒ ระดับ ทั้ งประเภทโควตาพิเศษ และประเภทปกติ             
โดยประเภทโควตาพิเศษ ขอให้สถานศึกษากรอกรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศของ
วิทยาลัยฯ ก าหนดส่งแบบตอบรับภายในวันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และให้นักเรียน นักศึกษา              
ที่สถานศึกษาส่งรายชื่อมารายงานตัว สมัครเข้าศึกษาต่อและสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา 
๐๙.๐๐ น.  ณ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่งานแนะแนว นางฉัตรฤทัย บูรณากาญจน์  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๘๐๕ ๓๗๖๙  
หรือทาง http://cfasp.bpi.ac.th  



- ๒ - 

                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและส่งแบบตอบรับภายในเวลาที่ก าหนด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 

                       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                              

                       (นางขวัญใจ   พิมพิมล)   
                      ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 

 
ฝ่ายวิชาการ งานทะเบียนและวัดผล  
โทร.๐-๓๕๕๕-๕๓๗๐ 
โทรสาร ๐-๓๕๕๔-๕๗๔๙ 
E-mail : cfasp035@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่าง/พิมพ์  ปาริชาติ  ตรวจ/ทาน…………………. 



 
     
       
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
เรื่อง  การรับสมัครผู้มีความสามารถด้านศิลปะเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ศ.ปวช.)  และหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.)  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ประเภทโควตาพิเศษ 

 
 
  ด้วยสภาพปัจจุบัน นักเรียน นักศึกษา  จ านวนไม่น้อยที่มีความสามารถทางด้านศิลปะ    
แต่ขาดโอกาสที่เข้าจะเข้าศึกษาต่อ ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา ซึ่งส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพนักเรียน นักศึกษา ให้ได้เข้ารับการศึกษาทางด้านศิลปกรรมเพ่ิมมากข้ึน วิทยาลัยจึงประกาศรับสมัคร
เพ่ือคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตาพิเศษ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งมีหลักเกณฑ์
และรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการคัดเลือก 

 หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) 
๑. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่าของสถานศึกษาท่ีส่งโควตา 
๒. เป็นผู้มคีวามสามารถทางด้านศิลปะ หรือสนใจศึกษาต่อทางด้านศิลปะ 
๓. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ปีการศึกษาท่ีผ่านมาไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ หรือเป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัล

จากการประกวดงานศิลปะ (แนบส าเนาหลักฐานที่เคยได้รับรางวัลพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
๔. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย 
๕. ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระท าโดย

ประมาท 
๖. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ

และไม่ติดสารเสพติด 
๗. มีผู้ปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือให้ค ารับรองอุดหนุนในเรื่องค่าธรรมเนียมค่าเครื่องแต่งกาย 

ค่าอุปกรณ์การเรียน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยฯ 
 
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) 
 เปิดสอน ๖ สาขาวิชา  ดังนี้ 
 - สาขาวิชาจิตรกรรม    - สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง   
 - สาขาวิชาภาพพิมพ์    - สาขาวิชาศิลปะไทย    
 - สาขาวิชาประติมากรรม    - สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 

 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 



 
/…เป็นผู้ที ่

- ๒ - 

๑. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าของสถานศึกษาที่ส่งโควตา 
๒. เป็นผู้มคีวามสามารถทางด้านศิลปะหรือสนใจศึกษาต่อทางด้านศิลปะ 
๓. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ หรือเป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลจาก

การประกวดงานศิลปะ (แนบส าเนาหลักฐานที่เคยได้รับรางวัลพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
๔. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย 
๕. ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระท าโดย

ประมาท 
๖. เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
       และไม่ติดสารเสพติด 
๗.   มีผู้ปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือให้ค ารับรองอุดหนุนในเรื่องค่าธรรมเนียมค่าเครื่องแต่งกายค่า  
      อุปกรณ์การเรียน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยฯ 
 
ก าหนดการส่งแบบตอบรับ รายงานตัว สมัครเข้าศึกษาต่อและสัมภาษณ์ 

วัน เดือน ปี รายงาน หมายเหตุ 
ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สถานศึกษาส่งแบบตอบรับ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เวลา ๙.๐๐ น. 

นักเรียน นักศึกษา  
สอบสัมภาษณ์ รายงานตัว 

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 

 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

 
 

      
 (นางขวัญใจ พิมพิมล) 

                      ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 

การรับสมัครผู้มีความสามารถด้านศิลปะเข้าศึกษาต่อ 
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) 

หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) 
ประเภทโควตาพิเศษ และจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 
ชื่อสถานศึกษา…………………………………………………………………………..หมายเลขโทรศัพท์................................. 
 
 
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) 
ล าดับที่ ๑ ชื่อ.............................................นามสกุล....................................โทรศัพท์มือถือ............. .................. 
ล าดับที่ ๒ ชื่อ.............................................นามสกุล....................................โทรศัพท์มือถือ................... ............ 
ล าดับที่ ๓ ชื่อ.............................................นามสกุล..................... ...............โทรศัพท์มือถือ............................... 
ล าดับที่ ๔ ชื่อ.............................................นามสกุล....................................โทรศัพท์มือถือ................... ............ 
ล าดับที่ ๕ ชื่อ.............................................นามสกุล....................................โทรศัพท์มือถือ...............................  
ล าดับที่ ๖ ชื่อ.............................................นามสกุล....................................โทรศัพท์มือถือ................... ............ 
ล าดับที่ ๗ ชื่อ.............................................นามสกุล....................................โทรศัพท์มือถือ................... ............ 
ล าดับที่ ๘ ชื่อ.............................................นามสกุล....................................โทรศัพท์มือถือ............................... 
ล าดับที่ ๙ ชื่อ.............................................นามสกุล....................................โทรศัพท์มือถือ................... ............ 
ล าดับที่ ๑๐ ชื่อ..........................................นามสกุล....................................โทรศัพท์มือถือ............................... 
 
 
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) 
ล าดับที่ ๑ ชื่อ.............................................นามสกุล....................................สาขาวิชา........................................ 

โทรศัพท์มือถือ............................... 
ล าดับที่ ๒ ชื่อ.............................................นามสกุล....................................สาขาวิชา......................... ............... 

โทรศัพท์มือถือ............................... 
ล าดับที่ ๓ ชื่อ.............................................นามสกุล....................................สาขาวิชา......................... ............... 

โทรศัพท์มือถือ............................... 
ล าดับที่ ๔ ชื่อ.............................................นามสกุล....................................สาขาวิชา........................................  

โทรศัพท์มือถือ............................... 
 
 
 

ลงชื่อ...............................................ครูผู้ส่งรายชื่อ 
      (..............................................) 

หมายเลขโทรศัพท์................................................ 

เอกสารหมายเลข ๒ 



 

 
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.)  

และหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ประเภทปกติ 

 
 

  ด้วยวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้เปิดรับ
สมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) และหลักสูตร
ศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการคัดเลือก 
 หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) 

๑. ส าเร็จการศึกษา หรือ ก าลังศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า 
๒. เป็นผู้ที่มีความสนใจศึกษาต่อทางด้านศิลปะ 
๓. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย 
๔. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ

และไม่ติดสารเสพติด 
๕. ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระท าโดย

ประมาท 
๖. มีผู้ปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือให้ค ารับรองอุดหนุนในเรื่องค่าธรรมเนียมค่าเครื่องแต่งกายค่า

อุปกรณ์การเรียน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยฯ 
 
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) 
 เปิดสอน ๖ สาขาวิชา  ดังนี้ 
 -  สาขาวิชาจิตรกรรม  -  สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง     -  สาขาวิชาภาพพิมพ์ 
 -  สาขาวิชาศิลปะไทย  -  สาขาวิชาประติมากรรม         -  สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 
๑. ส าเร็จการศึกษา หรือ ก าลังศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า 
๒. เป็นผู้ที่มีความสนใจศึกษาต่อทางด้านศิลปะ 
๓. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย 
๔. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่ติด

สารเสพติด 
๕. ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระท าโดย

ประมาท 
๖. มีผู้ปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือให้ค ารับรอง อุดหนุนในเรื่องค่าธรรมเนียง ค่าเครื่องแต่งกาย 

ค่าอุปกรณ์การเรียน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยฯ 
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/...การคัดเลือก 
- ๒ - 

การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 

๑. หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) สอบวิชาวาดเส้นและสัมภาษณ์ 
๒. หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.)  สอบวิชาวาดเส้นและ

สัมภาษณ์ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
 

      (นางขวัญใจ   พิมพิมล) 
                      ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 

                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การรับสมัคร  และการคัดเลือก 

วัน เดือน ปี 

รายละเอียด 
นักเรียน นักศึกษา 

โควตาพิเศษ 
ระดับ ศ.ปวช./ศ.ปวส. 

นักเรียน นักศึกษา 
สอบปกติ 

ระดับ ศ.ปวช./ศ.ปวส. 
ตั้งแต่บัดนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2561 

ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 
เวลา 09.00-15.00 น. 

สมัครเข้าศึกษาต่อ 
-สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ 
 

- 

ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2561 
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

เวลา 09.00-15.00 น. 
- 

สมัครเข้าศึกษาต่อ 
-สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ 
 

17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น.  สอบสัมภาษณ์ 
เวลา 12.00-12.30 น.  ตรวจสุขภาพ 
เวลา 13.00 เป็นต้นไป  
 -ประกาศผลการคัดเลือก 
 -มอบตัว/พบท่ีปรึกษา/ลงทะเบียน/
ช าระเงิน 
 

- 

17 มีนาคม 2561 

- 

เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาวาดเส้น 
เวลา 12.00-12.30 น. ตรวจสุขภาพ 
เวลา 13.00-16.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
 

19 มีนาคม 2561 
- 

ประกาศผลการคัดเลือก 
 

24 มีนาคม 2561  
 - 

มอบตัว/พบที่ปรึกษา/ลงทะเบียน 
/ช าระเงิน 
 

6 พฤษภาคม 2561 
 

09.00-12.00 น.  ปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง 
13.00 เป็นต้นไป  เปิดหอ/จ่ายเงิน 
 

14 พฤษภาคม 2561 เปิดภาคเรียนที่  1/2561 
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